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กรมทางหลวง
วิธีการทดลองหาความยืดหยุนกลับของวัสดุแอสฟลตโดยเครื่องดึง
(Elastic Recovery of Bituminous Materials by Ductilometer)
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1. ขอบขาย
วิธีการทดลองนี้เปนการหาความยืดหยุนกลับของวัสดุแอสฟลต
โดยวัดระยะคืนตัวกลับหลังจาก
ตัวอยางทดลองทีม่ ีรูปแบบตามที่กาํ หนดถูกดึงยืดและตัดขาด ตัวอยางจะถูกดึงยืดดวยระยะหาง ความเร็ว
และอุณหภูมทิ กี่ ําหนด กรณีที่มิไดระบุเปนอยางอืน่ การทดลองใหทําที่อุณหภูมิ 25 + 0.5 องศาเซลเซียส
ความเร็ว 5 เซนติเมตรตอนาที ความคลาดเคลื่อนไมเกิน + รอยละ 5
2. วิธีทํา
2.1 เครื่องมือ
เครื่องมือทดลองประกอบดวย
2.1.1 แบบหลอตัวอยางทดลอง ทําดวยทองเหลือง ประกอบดวย 4 สวน คือสวนปลายของแบบ
b และ b’ เปนตัวยึด (clip) ทําหนาที่เปนหัวจับตัวอยางทดลองและสวนขางของแบบ a และ a’ มีขนาด
ลักษณะและคาแตกตางที่ยอมให ดังแสดงในรูปที่ 1
2.1.2 แผนทองเหลือง สําหรับวางแบบหลอตัวอยาง
2.1.3 อางน้ําปรับอุณหภูมิ สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ไดที่อุณหภูมทิ ดลอง โดย
อุณหภูมิของน้าํ จะคลาดเคลือ่ นจากอุณหภูมิทดลองไดไมเกิน 0.1 องศาเซลเซียส ปริมาตรของน้าํ ทีบ่ รรจุไม
นอยกวา 10 ลิตร มีชั้นโปรงสําหรับวางตัวอยางทดลอง สูงจากกนอางไมนอยกวา 5 เซนติเมตร และเมื่อวาง
ตัวอยางทดลองแลว น้ําตองทวมตัวอยางทดลองไมนอยกวา 10 เซนติเมตร
2.1.4 เครื่องดึงตัวอยางทดลอง (Ductilometer) สามารถดึงตัวอยางทดลองโดยปราศจากการสั่น
สะเทือนในขณะที่ตัวอยางทดลองจมอยูในน้าํ ตลอดเวลาดังที่กาํ หนดในขอ 2.6.1 ดวยความเร็วสม่ําเสมอ 5
เซนติเมตรตอนาที คลาดเคลื่อนไดไมเกิน + รอยละ 5 เครื่องดึงสามารถวัดระยะยืดออกได หนวยเปน
เซนติเมตร
หมายเหตุ: เครื่องดึงมีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องดึงที่ใชในการทดลองตามมาตรฐาน
ASTM D 113
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หนวยเปนมิลลิเมตร
112.5 + 1.0
76.0 + 0.5
36.5 + 0.1
7.0 + 0.2
16.0 + 0.25
10.0 + 0.1
20.0 + 0.2
44.0 + 0.1
6.6 + 0.1
10.0 + 0.1
30.0 + 0.1
17.0 + 0.1
10.0 + 0.1

A - ระยะหางระหวางศูนยกลางของหวง
B - ความยาวทัง้ หมดของตัวอยางทดลอง
C - ระยะระหวางสวนกวางที่สุดของตัวยึด
D - บา
R - รัศมี
F - ความกวางที่หนาตัดที่นอยที่สดุ
G - ความกวางทีป่ ากของตัวยึด
H - ระยะระหวางศูนยกลางของรัศมี
I - เสนผานศูนยกลางของหวง
J - ความหนา
K - ระยะระหวางสวนแคบที่สุดของตัวยึด
L - ความกวางของขอบแบบหลอภายนอก
M - ความกวางของขอบแบบหลอภายใน
a , a’ - สวนขางของแบบ
b , b’ - ตัวยึด
รูปที่ 1 แบบหลอตัวอยางทดลองความยืดหยุน กลับ
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2.1.5 เทอรโมมิเตอร ทีว่ ัดอุณหภูมไิ ดในชวง -8 ถึง 32 องศาเซลเซียส มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ASTM E 1 เชน ASTM Thermometer No. 63C
2.1.6 กรรไกร ใชแบบธรรมดาทั่วไป ที่สามารถตัดตัวอยางวัสดุแอสฟลตไดที่อุณหภูมิทดลอง
2.1.7 เตาอบ สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง 135 + 5.5 องศาเซลเซียส
2.1.8 ตะแกรงเบอร 50 (300 ไมโครเมตร) หรือตะแกรงเบอร 20 (850 ไมโครเมตร) ที่มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน ASTM E 11
2.2 วัสดุที่ใชประกอบการทดลอง
2.2.1 สารกันติด เชน กลีเซอรีนผสมกับเดกซทริน ทัลคัม หรือดินขาว
2.2.2 สารปรับแตงความถวงจําเพาะของน้ํา เชน เมทานอล หรือ โซเดียมคลอไรด
2.3 แบบฟอรม
ใชแบบฟอรมที่ ว. 415
2.4 การเตรียมตัวอยาง
2.4.1 กากของแอสฟลตอิมัลชัน
ตัวอยางเปนกากที่ไดจากการกลัน่ แอสฟลตอิมัลชัน ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส หรือเปน
กากที่ไดจากการกลั่นมอดิฟายดแอสฟลตอิมัลชันที่อุณหภูมิต่ํากวา ใหกวนและเทกากที่อยูในหมอกลั่นลงใน
แบบหลอตัวอยางทดลองทันที เพื่อทําการทดลองตามที่ตองการ ถาสงสัยวามีสิ่งแปลกปลอมอยูในกากนี้
ใหเทกากผานตะแกรงเบอร 50 กอนที่จะเทลงในแบบ
หมายเหตุ: กากของแอสฟลตอิมัลชันที่มีความหนืดสูงหรือกากที่ไดจากการกลั่นที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา และไมผานตะแกรงเบอร 50 อาจใชตะแกรงเบอร 20 แทนได
2.4.2 ตัวอยางแอสฟลต
ตัวอยางเปนแอสฟลตซเี มนตหรือมอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต ใหความรอนกับตัวอยางที่อยูใน
ภาชนะทีม่ ีฝาปดโดยใชเตาอบที่ตั้งอุณหภูมิไวที่ 135 + 5.5 องศาเซลเซียส จนกระทั่งตัวอยางเหลวพอที่จะ
เทได เทตัวอยางกรองผานตะแกรงเบอร 50 ควรระมัดระวังไมใหความรอนของตัวอยางสูงเกินไป
หมายเหตุ: กรณีที่ตัวอยางไมเหลวพอที่จะเทไดที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส อาจเพิม่
อุณหภูมิใหสูงขึ้น กรณีที่ความหนืดสูงมากจนไมผานตะแกรงเบอร 50 อาจใชตะแกรงเบอร 20 แทนได
2.5 การเตรียมตัวอยางทดลอง
2.5.1 เคลือบสารกันติดบาง ๆ ลงบนแผนทองเหลือง และสวนขางของแบบดานใน (a และ a’ ใน
รูปที่ 1) แลวประกอบแบบทั้งหมดลงบนแผนทองเหลืองที่แบนเรียบอยูในระดับ หลังจากเตรียมตัวอยาง
ในขอ 2.4 แลว ใหกวนตัวอยางและเทลงในแบบอยางระมัดระวังไมใหแตละสวนของแบบเคลื่อนที่ โดยเท
ตัวอยางไปมาเปนสายเล็ก ๆ จากปลายขางหนึ่งไปยังปลายอีกขางหนึ่งไปมา จนตัวอยางเต็มลนออกจากแบบ
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เล็กนอย ปลอยตัวอยางทดลองในแบบใหเย็นลงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 35 + 5 นาที แลวนําแบบพรอม
ตัวอยางทดลองไปแชในอางน้าํ ปรับอุณหภูมิที่อุณหภูมทิ ดลองเปนเวลา 30 นาที นําตัวอยางทดลองพรอม
แบบขึ้นจากน้ํา ใชมีดหรือพายที่รอนปาดสวนเกินออกจากแบบทันที ใหผิวหนาของตัวอยางทดลองไดระดับ
เต็มพอดีขอบแบบ ในแตละตัวอยางใหเตรียม 3 ตัวอยางทดลอง
2.5.2 แชตัวอยางทดลองพรอมแบบในอางน้าํ ปรับอุณหภูมทิ ี่อณ
ุ หภูมทิ ดลอง เปนเวลา 90 + 5 นาที
นําตัวอยางทดลองพรอมแบบขึ้นจากน้าํ ถอดแผนทองเหลืองและสวนขางของแบบออก แลวนําไปทดลอง
ทันที
2.6 การทดลอง
2.6.1 สวมหวงที่ปลายของตัวยึดหัวจับตัวอยางทดลองทั้งสองขาง ใหเขากับขอหรือสลักของเครื่อง
ดึงตัวอยางทดลอง เดินเครื่องเพื่อเคลื่อนหัวจับเครื่องดึง (Traveling Carriage) ออกดวยความเร็วคงที่ 5
เซนติเมตรตอนาที ใหไดระยะยืด 10 + 0.25 เซนติเมตร (E) ความเร็วจะเปลี่ยนแปลงจากที่กาํ หนดไดไมเกิน
+ รอยละ 5 จากนั้นหยุดเครื่องไมใหมีการยืดของตัวอยางตอไป และรีบใชกรรไกรตัดตัวอยางออกเปน 2
สวนโดยแบงครึ่งที่จุดกึง่ กลาง ปลอยใหตัวอยางทดลองอยูในเครื่องดึงตัวอยางทดลองตอไปโดยไมมีการ
รบกวนที่อุณหภูมิทดลองเปนเวลา 60 นาที จากนัน้ คอย ๆ เคลื่อนหัวจับเครื่องดึงกลับมาที่ตําแหนงที่ปลาย
ของตัวอยางทดลองเริ่มแตะกัน ถาปลายของตัวอยางทดลองโคงลง ใหคอย ๆ ยกปลายขึ้นมาอยูท ี่ระดับเดิม
กอนที่จะปรับใหปลายทั้งสองมาแตะกัน
แลวบันทึกระยะยืดกลับของตัวอยางทดลองที่ปลายทั้งสองเริ่ม
แตะกัน (X)
ในขณะที่ทําการทดลองนั้น น้ําในอางน้ําของเครื่องดึงจะตองทวมตัวอยางทดลองทั้งผิวบน
และลางอยางนอย 2.5 เซนติเมตร และอุณหภูมิของน้าํ จะตองคงที่ทอี่ ุณหภูมิที่กาํ หนด คลาดเคลื่อนไมเกิน
+ 0.5 องศาเซลเซียส
2.6.2 ในระหวางดึงตัวอยางทดลอง ถาเสนของตัวอยางทดลองลอยขึ้นหรือจมลงไมเปนไปตามขอ
2.6.1 ใหถือวาการทดลองนั้นใชไมได ตองยกเลิกแลวทดลองใหม โดยปรับความถวงจําเพาะของน้าํ ในอาง
ดวยการเติมเมทานอลในกรณีที่เสนของตัวอยางทดลองลอยขึ้น หรือเติมโซเดียมคลอไรดในกรณีที่เสนของ
ตัวอยางทดลองจมลง
3. การคํานวณ
3.1 คํานวณคารอยละของความยืดหยุน กลับดังนี้
E - X x 100
E

ความยืดหยุน กลับ รอยละ =
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เมื่อ E = ระยะยืดเริ่มตนของตัวอยางทดลอง เปนเซนติเมตร
X = ระยะยืดกลับของตัวอยางทดลองที่ปลายทัง้ สองเริ่มแตะกัน เปนเซนติเมตร
3.2 หาคาเฉลี่ยจากการทดลองปกติ 3 ครั้ง เปนคาความยืดหยุนกลับของตัวอยาง
3.3 ถาการทดลอง 1 ใน 3 มีการขาดกอน จะไมนําคานัน้ มาพิจารณา และใหรายงานผลเปนคาเฉลีย่
ของการทดลองที่ถกู ตอง 2 คานัน้
4. การรายงาน
ใหรายงานตามแบบฟอรมที่ ว. 415
4.1 รายงานคารอยละของความยืดหยุน กลับเฉลี่ย ใหใชทศนิยมหนึง่ ตําแหนง
4.2 บันทึกขอมูลการใหความรอนกับตัวอยางและภาวะทดลองที่กาํ หนด
5. ขอควรระวัง
เพื่อปองกันอันตรายซึ่งเกิดจากเมทานอลที่ใชเปนสารปรับแตงความถวงจําเพาะ ควรเก็บเมทานอลไวให
หางจากสารติดไฟ และระวังอยาใหเมทานอลสัมผัสผิวหนัง เขาตา หรือสูดดมโดยตรง
6. เอกสารอางอิง
6.1 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. วิธีทดสอบความยืดดึงของวัสดุยางมะตอย. มอก.
1202 - 2536.
6.2 สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ กรมทางหลวง. วิธกี ารทดลองหาคา Ductility ของวัสดุแอสฟลต.
ทล.-ท. 405/2519.
6.3 American Society for Testing and Materials. Standard test method for ductility of
bituminous materials. In Annual book of ASTM standard: ASTM Designation: D 113 - 99.
6.4 American Society for Testing and Materials. Standard test method for elastic recovery
of bituminous materials by ductilometer. In Annual book of ASTM standard: ASTM Designation:
D 6084 - 97.
6.5 American Society for Testing and Materials. Standard specification for ASTM liquid-inglass thermometers. In Annual book of ASTM standard: ASTM Designation: E 1 – 03.
6.6 American Society for Testing and Materials. Standard specification for wire-cloth
sieves for testing purposes. In Annual book of ASTM standard: ASTM Designation: E 11 – 01.
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สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ
กรมทางหลวง
อันดับทดลองที…
่ …………………………วันที่รับตัวอยาง……………………วันทีท่ ดลอง……………….
เจาของตัวอยาง………………………………………………………….หนังสือที…
่ ……….……………...
แหลงตัวอยาง……….…….………………………ปริมาณ…..………………จํานวน…………...ตัวอยาง
เจาหนาที่เก็บ / สงตัวอยาง……………….………………เจาหนาที่ทดลอง…………………………..……

Elastic Recovery by Ductilometer
Material
Modified Asphalt Cement
Modified Asphalt Emulsion ………………………………
Maximum Heating Temperature …......…๐C
Test Temperature.…..….๐C Speed……… cm./min.

Test Result

Sample No. ……

Sample No. ……

Sample No. ……

Specimen 1 Specimen 2 Specimen 3 Specimen 1 Specimen 2 Specimen 3 Specimen 1 Specimen 2 Specimen 3

Original Elongation (E), cm.
Elongation After (X), cm.
Elastic Recovery , %
= E – X x 100

E

Elastic Recovery, Average %
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